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Vanreactiefwaterkwaliteitsbeheer naar
proactiefketenbeheer
'Vanreactiefwaterkwaliteitsbeheer naarproactiefketenbeheer,schoonwaterdoorpreventieen
samenwerking'.Dat wasdetitelvanheteerstesymposium diedegemeenschappelijkeprogrammagroepvandeNVAendeVWNorganiseerdeop51decembervorigjaar. Dedag werdgoedbezocht
door110deelnemers,afkomstig uitdeoppervlaktewater-,grondwater- endrinkwaterwereld.
DagvoorzitterwasdeheerG Oskam,oud-directeurvan WaterwinuingsbedrijfdeBrabantsche
BicschboscltenvoorzittervandeSurfaceWam CommitteevandeInternationa!WaterAssociation.
Erwerdeenoverzichtgeboden vandehuidigewaterkwaliteitsproblemen enmogelijkeoplossingen.
Mevrouw Cnossen, hoofd vandeafdelingChemieen EcotoxicologievanhetRIZA,
beetdespits afdoor eenoverzicht vande
waterkwaliteitsproblemen tegeven perstofgroepen involgordevanprioriteit.Dezuurstofbindende stoffen gevenalleen lokaalen
incidenteel nogproblemen. PAKenPCB
vervuilen vooraldeoudesedimenten. Bijde
metalenzijn koperenzink sindsjaren de
grootste probleemstoffen, maar er worden
langzamerhand successen geboekt bijde
terugdringing.Inderij vanzware metalen
isnikkel eenaardigederde inderegionale
wateren,deconcentratie cadmium is
onrustbarend toegenomen inde rijkswateren.
Stikstofenfosfaat blijven problemen
veroorzaken doordat zichin derijks-en
regionale wateren concentraties voordoen
vangemiddeld tweemaal deMTR-waarde
(MaximaalToelaatbaar Risico,concentratie
waarbij 5 procent vandeorganismen wordt
beschadigd).Debestrijdingsmiddelen overschrijden opongeveer dehelft vandemeet-

locaties in regionale wateren denormen: dit
vormt ookeen probleem voordedrinkwaterbedrijven. Dewerkelijke omvang van het
probleem ismoeilijk in teschatten doordat
bestrijdingsmiddelen slechts incidenteel
worden gemeten en hetgebruik ervanzeer
afhankelijk isvanplaats en tijd. Nogproblematischer isdegroepstoffen met onbekende
risico's,zoals hormoonontregelende stoffen,
carcinogenestoffen ofstoffen die mutaties
veroorzaken.Juist omdat dezegroep stoffen
zo'ngroteomvangheeft, pleitte mevrouw
Cnossenervoor om in toenemende mate
effectparameters, zoals bioassays,sturend te
laten zijn in het waterkwaliteitsbeheer. De
aandacht moetdaarbij worden verschoven
vanacuteeffecten naarchronische effecten.

De heer Stortelder, hoofd vandeafdelingnationale Beleidsvoorbereiding van het
RIZA,steldedat de term 'diffuse bron' afgeschaft kan worden.Recenteuitspraken van
het Europees Hofstellen immersdat het
uitlogen vancreosootolie of atmosferische
depositievaneen
aanwijsbare stoombron kan worden
aangepakt viade
Wvo-vergunning.
'Diffuse bronnen'
zijn dus niet langer
diffuus omdat zeniet
meer ongrijpbaar
zijn, en de term
'deed' het tochalniet
goed indecommunicatie.
Deprimaire
veroorzakersvande
waterkwaliteitsproHetforum nadeoditendsessie. V.l.n.r.F.Stortelder,C. Cnossm,].]. deGraeff
blemen verschillen
E. Kuyper.
perstofmaar zijn
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welduidelijk: onder anderedelandbouw en
deindustrie.Zij kunnen de problemen
echter niet alleenoplossen.Alleactoren uit
deketen grondstofleverancier-producenthandel-consument-afvalverwerking moeten
daaraan meewerken. De niet-primaire
veroorzakers kunnen dat doendoor middel
vandiversejuridische instrumenten, maar
ookdoor vrijwillige regulering, voorlichting,eisenvanleveranciersaan milieuvriendelijkegrondstoffen, schone productieprocessenenproductsamenstelling. Vanhet
waterbeheer verwacht hij vooralprioriteitsstellingeneenduidelijke strategie.Het gaat
daarbij om maatwerk perstofof stofgroep
enomderolverdeling tussen deactoren van
dedaarbij behorende productketen. Deheer
Stortelder ziet eenrolvanbetekenisweggelegdvooreengebiedsgerichte aanpak.
De heerJ.de Graeff dijkgraafvan
Hoogheemraadschap Schieland,stelde dat
vandeeerstebeleidsvoornemens omde
diffuse bronnen aan tepakken,inhetIMP
'85-'89,indepraktijk nogmaar weinig
terecht isgekomen.Alsoorzaak noemde hij
onder anderedecomplexiteit van het
probleem,maarookeengebrek aan maatschappelijk enbestuurlijk gewicht.Tot nu
toeisbovendiendeaanpak vandeproblematiek teveelalleen tussen overheden
onderling bediscussieerd en teweinigmet
het bedrijfsleven. Daar treedt nu eenommekeervandenken op.DeheerDeGraeff
constateert dat bedrijven, inhet kader van
'Duurzaam Ondernemen', inhun ondernemingsstrategie hun socialeen maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen endus
ookrekening houden met het milieu.Was
deinvoeringvandemilieuzorgeind tachtigeren begin negentigerjaren vooralgericht
opproductieprocessen, nu zetzichdatdoor
naarproductenbeleid.DeheerDeGraeffziet
vooraleeneigen verantwoordelijkheid van
hetbedrijfsleven bij het oplossen vande
huidige waterkwaliteitsproblemen. Ondernemingen zullen die verantwoordelijkheid
echter pasnemen als marktomstandigheden
hendaartoe stimuleren,dan welalseigen
initiatiefvoorkomtdatdeoverheidregulerend optreedt.Aanvullend zalalgemene
regelgeving welmoeten ondersteunen,
bijvoorbeeld door het toelatingsbeleid van
stoffen. VandeWvoverwachthij weinig
heil.Degebiedsgerichte aanpak,dieStortelderenlater ookStteekstravanLTObleken
voor testaan,heeft volgensDeGraeff maar
beperkt nut.Vandezeaanpakzijn welgoede
voorbeeldprojecten teverwachten, maar de
problematiek isvolgenshem tecomplex om

opdezewijze opgelost tekrijgen. Derolvan
het waterbeheer isechter beslist niet uitgespeeld.Deoverheid moetvolgensDeGraeff
vooral,opbasis van kennis eninzicht inde
risico's,deproblemen selecteren envoor het
voetlicht brengen,zodat deaanpak bestuurlijk en politiekopdeagenda komt.
Prof. van Hall, dijkgraaf vanWaterschap HunzeenAa'sen hoogleraar waterstaats-enwaterschapsrecht ging in opde
'normen enwaarden' in het waterkwaliteitsbeheer.Hij constateerde,netalsdeheer
DeGraeff,een omslag indenken.Meer dan
ooitspelenvolgenshem, naast technische
en financiële randvoorwaarden, sociale,
ecologischeenethische aspecten eenrol.Te
denken isaandebeslissingen rond deBrent
SparendeWaddenzee.Jezou kunnen spreken van'rechten van het water', of,
andersom gezegd,een 'zorgplichr' van mens
enoverheid voor het water.VanHall lichtte
eenaantal beginselen toe,diezich in toenemendemate manifesteren inhet waterrecht:eigenheid vanwatersystemen, veerkracht,duurzaamheid, voorzorg,compensatie,billijk gebruik en schadevermijdend
gedrag.Dit leidt bijvoorbeeld tot uitspraken
waarbij menselijk ingrijpen niet wordt
toegestaan, tenzij aangetoond wordt dater
geen negatievegevolgen voorhet milieu
zijn. Indegeschiedenis geplaatst zijn we
volgensVanHallnu aande'derde weg'toe.
Bijdeeerstewegstond demens centraal:
bescherm demens tegen het water. Bijde
tweede wegstond denatuur centraal:
beschermhetwater tegendemens.Dederde
wegiseensynthesetussen ecologieeneconomie:'ecopragmatisme'.Omdezewegte
bewandelen moeten weafvanhet korte
termijn denken vandeeconomie,endatvan
demensdiezijn behoeften snelbevredigd
wilzien.Dezederdewegkannamelijkpas
eensuccesworden als ondernemingen
wereldwijd bereidzijn intezettenopduurzaameconomischhandelen.Datgebeurt
alleenalsdeconsument aangeeft nietanders
meer tewillen.Endankomenwevolgens
VanHallafvandestellingvanW.L. Brugsma:
"Omdat degevoeligstezenuw van demens
degeldzenuw is,zalhij alleen ietsvoor het
milieu ovethebben,wanneer dat aftrekbaar
isvande belastingen."
Nahetgeschetsteoverzichtvanproblemen,actoren,instrumentarium en beginselenkwamenverschillendeacrorenaanhet
woord.Mevrouw Kuyper, wethouder
MilieuenBuitenruimtevanRotterdam
typeerdederelatietussen haargemeenteen
hetwaterdoorhetpubliek muzikaal te
verrassenmeteen'OdeaandeMaas'.Zij
benadruktedatdegemeenteeen belangrijke

actorisbijdeaanpakvandiffuse bronnen.
Behalveveroorzakervandiffuse verontreinigingen heeft degemeentenamelijkookde
verantwoordingvoorintegraal milieubeleid.
MevrouwKuyperbenadrukte vooralhet
belangvancommunicatiemetdeburger.
Juisreengemeentebestuurder moernamelijk,
naastecologieeneconomie,rekening houden
metdeemotievandeburger.Maarregelen
omhetwaterkwaliteitsprobleem optelossen
kunnen bestgenomen worden,maarhet
moetuitteleggenzijn.Zeriepdeaanwezigen
danookopdeklooftedichtenrussenhet
technischewaterbeheer endeburger.
De heer Stadier, Hoofd Bureau Milieu
vanDSMenVoorzitter vandeStuurgroep
WatervanVNO/NCW,ging nader inopde
rolvanhetbedrijfsleven. Hij sprakover het
productenbeleid.Dit heeft alsdoelomeen
situatie tecreëren waarin marktpartijen
voortdurend streven naareen vermindering
van milieubelasting, opeconomisch en technischverantwoorde wijze,door middel van
eenzorgborgsysteem. Derollen vanoverheid enindustrie waren volgensStadier
duidelijk. Deindustrie neemt eigen verantwoordelijkheid en heeft blijvende aandacht
vooronderzoek, techniek en technologie.De
overheid moet volgens hem aansluiting
zoeken naar bewezen internationale normstelling,integraal denken endeindustrie de
ruimte latenzelfcreatiefenflexibel oplossingen tebedenken.Hij riepdeoverheidop
omvooralevenwichtigheid uit te stralen
zodatdeindustrie eenmaalgekozenoplossingengeruime rijd kantoepassen. Uiteraardontlokte ditdiscussie indezaal:inzichten kunnen immers voortschrijden. Net
zoalsderelaties tussen industrie enoverheid.Omdat de waterkwaliteitsproblemen
steedsmeer met productontwikkeling te
maken hebben -voorheen washet vooral
procesvoering-zalhet waterbeheer opeen
ander niveau met deindustrie moeten overleggen.Hierliggen nogveleuitdagingen.
De heer Streekstra, beleidsmedewerkerwater bij LTONederland, lichttedevisie
vandelandbouw toe,naeerst een aantal
ontwikkelingen teschetsen. Hij verwacht
datdeintensieve veehouderij zal afnemen
enhaarmestprobleem moetoplossen.De
akkerbouw neemt toe;detuinbouw iseen
groeisector.Voordeemissies betekenen deze
ontwikkelingen dat uitstoot van nutriënten
afneemt maardatbestrijdingsmiddelen ook
indetoekomst worden ingezet.Dit laatste
werddoor dewaterbeheerders in het
publiek nietenthousiast begroet;een
minder defensieve houdingwashen meer
welkomgeweest.Behalveveel ontwikkelingen inderegelgeving (bestrijdingsmidde-

lenwet, mestwetgeving,AMvBglastuinbouw,AMvB OpenTeeltenen Veehouderij]
constateert Streeksrra eensterke beweging
uit afnemerszijde.Supermarkrketens die
strengere eisenaan productieprocessen stellendandeoverheid.VooralvoordeNederlandse landbouw,diehetmeer moet hebben
van 'specialties'dan van buikproductie,
biedt dit kansen voor milieuvriendelijke
teelten.DeLTOmoet volgensStreekstra
haar achterban blijvend bewust maken van
denoodzaak vaneenduurzame landbouw.
Aandeanderekantverwachthij vande
overheid dezorgvoorvoldoende flexibiliteit
indeEuropeseennationale regelgeving,
bijvoorbeeld inzake het toelatingsbeleid van
bestrijdingsmiddelen. Deoverheid noch het
landbouwbedrijfleven magvolgens hemde
invloed vanEuropaonderschatten.Tegelijkertijd verwachrStreekstra veelvaneen
gebiedsgedifferenrieerde aanpakenvaneen
verhoogde integratie-zokan bijvoorbeeld
waterberging gecombineerd worden met
spuitvrije zones.Torslot benadrukte hij dat
minder emissieomhogere opbrengstprijzen
vraagt endatdesupermarkrkcten nochde
consument vooreendubbeltje opdeeerste
rangkan zitten.
Bijdeaanpakvandiffuse bronnen isde
consument tot nu toewellicht onderbelicht
geweest.Tijdens het symposium brachten
diversesprekers deinvloedvandeconsument ofburger naar voren.Deconsument
dieduurzaamheid eisrendiedaarvoor eventueelookmeer wilberalen.Deburger die
maatregelen accepteert maar wil begrijpen
waarom.Michel Post iseenvoorbeeld van
een idealistischemilieubewuste 'woonconsument'.Alsinitiatiefnemer enex-bewoner
vertelde hij overhet GroeneDak,een project
voorecologisch bouwen inUtrecht. Hiermeemaaktehij volhumor aanhet publiek
duidelijk datdepionierende consument wel
degelijk zijn invloed kanuitoefenen, maar
daarbij rekeningmoethouden met een
weerbarstige praktijk.
Allelezingen samenvarrend washeteen
zeerinformatieve dag,waarin vooralduidelijk werdderolvandeindustrie,deconsument endeemotie nietlanger onderbelicht
telaten.Overeenaantalzaken isnog
genoegtediscussieren envele ontwikkelingenzijn gaande.Daarvoor iseen aantal
vervolgbijeenkomsten gepland.Geïnspireerd doordesprekers slootDick Luijendijk (RTZA, voorzitter programmagroep) af
met eentitelvoorheteerstvolgende symposium:'Vanpro-actiefketenbeheer naar
weerbarstig ecopragmatisme'.*[
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